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THÔNG BÁO
Tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn tháng 4/2021 huyện Đak Đoa
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện về
việc tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa năm 2021.
Phòng Nông nghiệp và PTNT thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan
và UBND các xã, thị trấn về tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn huyện tháng
4/2021, cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức Chợ phiên:
- Chợ phiên diễn ra 01 ngày: Từ 07 giờ đến 17 giờ, ngày 15/4/2021 (Thứ 5).
- Hoàn thành việc trưng bày các sản phẩm được bán: Trước 7 giờ 30, ngày
15/4/2021.
2. Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa huyện Đak Đoa.
3. Gian hàng: Dự kiến 20 gian hàng.
- Mỗi xã, thị trấn 01 gian hàng để trưng bày, bán các sản phẩm của địa phương,
sản phẩm OCOP trên địa bàn.
- Bố trí gian hàng các sản phẩm được mời về tham gia Chợ phiên và dự phòng
phát sinh.
4. Sản phẩm tham gia Chợ phiên:
- Sản phẩm tham gia tại Chợ phiên phải là sản phẩm được sản xuất, chế biến
trên địa bàn huyện; sản phẩm nông sản đã qua sơ chế, chế biến; có giấy chứng nhận
đủ điều kiện an toàn thực phẩm; các sản phẩm nông sản tươi sống phải có giấy cam
kết an toàn thực phẩm với chính quyền địa phương nơi sản xuất; có thông tin về sản
phẩm (tên sản phẩm, thành phần, người sản xuất, địa chỉ sản xuất, ngày sản xuất,
hạn sử dụng, giá bán, hướng dẫn sử dụng, công dụng, khối lượng tịnh,...) trên bao
bì, nhãn mác; các sản phẩm tươi sống cá, thịt các loại, vật nuôi, gia cầm phải qua sơ
chế, chế biến và có biện pháp bảo quản để đảm bảo chất lượng, không bị hư hỏng.
- Các sản phẩm làng nghề truyền thống;
- Các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện;
- Các sản phẩm được mời về tham gia.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức,
Hợp tác xã, cá nhân hộ gia đình, các chủ thể có sản phẩm đạt OCOP lập danh sách

đăng ký, chuẩn bị hàng hóa đủ điều kiện để tham gia Chợ phiên và phải tuân thủ thời
gian quy định; trang trí sắp xếp gian hàng sạch đẹp để thu hút khách hàng và theo đúng
vị trí khi tham gia Chợ phiên.
Tổng hợp danh sách các sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chợ phiên tháng 4/2021
(Theo mẫu gửi kèm) gửi về phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 11/4/2021 để xem
xét và bố trí gian hàng đảm bảo phù hợp, mỹ quan.
6. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan và UBND các xã, thị
trấn phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức Chợ phiên theo chỉ đạo tại
Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện, Công văn số
467/UBND-NL ngày 24/3/2021 về việc tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn hàng tháng.
7. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện tuyên truyền,
quảng cáo Chợ phiên nông sản an toàn trước và sau khi diễn ra Chợ phiên để nhân
dân trên địa bàn huyện biết tham gia; Yêu cầu các hộ đang kinh doanh trong khu vực
Nhà văn hóa dọn vệ sinh, giao lại mặt bằng để tổ chức Chợ phiên.
8. Đề nghị UBND thị trấn Đak Đoa phân công lực lượng hướng dẫn người dân
để xe đúng nơi quy định theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/01/2021
của UBND huyện.
Lưu ý: - Chỉ được trưng bày, bán các sản phẩm của địa phương sản xuất,
không bày bán các sản phẩm ngoài địa phương, ngoài huyện, không rõ nguồn gốc
(trừ các sản phẩm được mời về tham gia tại chợ phiên); không bày, bán các sản
phẩm hàng tươi sống như cá, thịt các loại, vật nuôi, gia cầm chưa qua sơ chế, chế
biến,....). Các sản phẩm trưng bày, bán tại Chợ phiên phải có đầy đủ thông tin về sản
phẩm và giá bán.
- Các hộ sản xuất kinh doanh,bán hàng tại Chợ phiên không để xe trong
khu vực Chợ và vỉa hè đường Nguyễn Huệ.
Mọi chi tiết liên hệ đ/c Huỳnh Thị Ánh Vi – 0934 879861 để được hướng dẫn.
Nhận được Thông báo này đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan và
UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (thay b/cáo);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Công an huyện;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin
- Đội công trình đô thị;
- UBMT và các đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế,
HTX, Hộ gia đình SXKD;
- Lưu PNN.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Kim Anh
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DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA CHỢ PHIÊN NÔNG SẢN AN TOÀN HUYỆN THÁNG 03/2021
(Kèm theo Thông báo số /TB-NN&PTNT ngày /4/2021 của phòng NN&PTNT)
TT

Tên mặt hàng

Số lượng

Tên HTX, THT, doanh
nghiệp, hộ sản xuất kinh
doanh, chủ thể OCOP;
địa chỉ

Giấy Chứng
nhận
An toàn thực
phẩm

Biên bản cam kết
An toàn thực phẩm
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Người lập

………, ngày …….tháng 03 năm 2021
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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